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Pozvánka na webinář:  

Jak předejít zbytečným odpadům na úřadech a obcích - pravidla a praxe II 

Asociace ekologických organizací Zelený kruh Vás zve na webinář zaměřený na tématiku snižování množství 
odpadu na komunální úrovni. Naši hosté Vám představí, jak můžete podpořit prevenci vzniku odpadů úpravou 
metodik pro veřejné zakázky a pravidel fungování úřadu. Seznámíte se také se dvěma příklady dobré praxe – 
v Jičíně a v Jihlavě.  

Webinář je druhým a finálním pokračováním úspěšného webináře, který proběhl 23. 11. 2021. Tentokrát 
se zaměříme na příslušné metodiky a pravidla na úrovni města a představíme nové příklady dobré praxe.   

Kdy: čtvrtek 9. prosince 2021 od 14:00, konec akce přibližně v 16:30 

Kde: online platforma ZOOM 

Webinář je pro účastníky zdarma, a proběhne online přes platformu ZOOM. Po prezentacích hostů se budeme 
věnovat dotazům účastníků. Dotazy na hosty bude možné psát pomocí Zoomového nástroje Q&A. 

Odkaz pro připojení a instrukce k webináři Vám zašleme den před akcí. Váš kontakt nám prosím zaneste do 
registračního formuláře. 

Program: 

13:50 – 14:00    Přihlášení 

14:00 – 14:10    Úvodní slovo, seznámení s programem 

14:10 – 14:50    Co by měla obsahovat metodika pro odpovědné zadávání veřejných zakázek?,  
 Mgr. Jakub Sobocik, Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna 

14:50 – 15:30   Odpovědné veřejné zadávání města Jičína, Lenka Hollerová, DiS., vedoucí oddělení 
veřejných zakázek, MÚ Jičín 

15:30 – 16:10   Jak lze zavést zero waste přístup přímo na úřadě, a jak motivovat a zapojit kolegy?,  
  Ing. Lada Dvořáková, Odbor životního prostředí, Magistrát města Jihlavy 

16:10 – 16:30  Prostor pro dotazy a diskuzi 

 

Moderuje: Martin Ander, Nadace Partnerství 
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Hosté: 

Mgr. Jakub Sobocik je od roku 2017 právníkem na Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Zabývá 
se mj. také administrací veřejných zakázek a v současné době je odpovědný za tvorbu metodiky pro aplikaci 
odpovědného veřejného zadávání (environmentálně odpovědné zadávání, sociálně odpovědné zadávání a 
inovace) pro město Brno. 

Lenka Hollerová, DiS. pracuje v oblasti veřejné správy 17 let, z toho osmým rokem jako vedoucí oddělení 
veřejných zakázek MěÚ Jičín. Zároveň působí metodicky v oblasti veřejných zakázek pro všechny příspěvkové 
organizace města Jičína. Odpovědnému veřejnému zadávání se intenzivně věnuje od roku 2017. O své práci 
říká, že odpovědné veřejné zadávání dává její práci zakázkáře další rozměr. Podle Lenky je to „smysluplná a 
správná cesta, po které se město Jičín vydalo a snaží se být i inspirací pro ostatní“. 

Ing. Lada Dvořáková je od roku 2017 referentkou na Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, kde 
vykonává samosprávu v oblasti odpadového hospodářství. Zabývá se mimo jiné monitoringem černých 
skládek, řešením přestupků a kontrolami podnikatelů. Společně s ostatními kolegyněmi se podílí na kampani 
Jihlava bez odpadu. 

 

Webinář pořádá Zelený kruh v rámci projektu ”Bez plastů a zbytečných odpadů ve městech a obcích”. Akce se 
koná s podporou Ministerstva životního prostředí. Akce nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 
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